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Hoe het product werkt
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Aan/uit/volume + knop

Magnetische oplaadpoort

Volume - knop

NFC-functie

Multifunctionele knop

Bediening headset

BEDIENING HEADSET

Microfoon 1

Microfoon 2

LED-indicator
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Om de headset aan te zetten:
Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt 
totdat de LED-indicator blauw knippert.
*Audrey zegt dan: “Welcome to Shokz.”

De headset uitschakelen:
Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator 
rood knippert.
*Audrey zegt dan: “Power off.”

Aan/uit/volume + knop

AAN/UIT

AAN/UIT
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Koppelen met mobiel 
apparaat

KOPPELEN MET MOBIEL APPARAAT

Settings

BLUETOOTH

OpenComm by Shokz Connected

1. Start met de OpenComm  uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt 
totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw 
knippert.

3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer 
"OpenComm by Shokz." Audrey zal dan “connected” zeggen.

06



Koppelen met PC

KOPPELEN MET PC

1. Start met de OpenComm ingeschakeld.

2. Sluit de meegeleverde USB-adapter aan op een USB-poort 
van uw PC.

3. De verbinding is tot stand gebracht wanneer Audrey 
“connected" zegt of u een pieptoon hoort en de LED-indicator 
op de USB-adapter continu blauw brandt.

Multifunctionele knop

LED-indicator
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Shokz Loop100
Connected

SELECTEER HET APPARAAT :

Verbonden

*Om muziek af te kunnen spelen of gesprekken te kunnen 
beantwoorden via de headset, moet u ervoor zorgen dat de 
"Shokz Loop100" als standaard input- en output-apparaat 
staat ingesteld in de audio-instellingen van uw 
besturingssysteem.

KOPPELEN MET PC

08



LED-indicator

Aan/uit/volume + knop

NFC koppelen

1.Zet uw headset aan (houd de aan/uit/volume + knop 

ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert).

Begin met een uitgeschakelde 
headset.

NFC KOPPELEN
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Settings

NFC

OpenComm by Shokz Connected

2. Ontgrendel uw telefoon en schakel NFC-koppelen in 
(raadpleeg indien nodig de gebruikershandleiding van uw 
telefoon).
3. Plaats het NFC-logo van de headset in de buurt van het 
NFC-detectiegebied van uw telefoon totdat het apparaat 
aangeeft dat het koppelen voltooid is. De LED-indicator van 
de headset knippert één keer blauw wanneer het koppelen 
gelukt is.

NFC KOPPELEN
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*Als u uw headset verkeerd draagt, kan dat ongemak 
veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.

Pak de headset op, breng de band 
achter uw nek, plaats de oorhaakjes 
over uw oren.
*Positioneer de verstelbare microfoon dicht bij uw mond.

Hoe te dragen

HOE TE DRAGEN
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Volume

VOLUME

Het volume aanpassen:
Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de 
headset aanpassen door op de knoppen volume + of volume - 
te drukken.

Bedien het volume terwijl 
er audio speelt.

*Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor 
  beschadigen en de audio kan vervormt worden.

*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.

Aan/uit/volume+ knop

Volume - knop
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Tijdens een gesprek

De microfoon uitzetten

DE MICROFOON UITZETTEN

Om de microfoon uit te zetten:
Houd de volume + en volume – knop ingedrukt tijdens het 
gesprek totdat Audrey “Mute on” zegt.

Om de microfoon weer aan te zetten:
Houd de volume + en volume – knop ingedrukt als deze uit 
staat totdat Audrey “Mute off”zegt.

Aan/uit/volume + knop

Volume - knop
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Multifunctionele knop

Multifunctionele knop

Gesprek beëindigen
Eén keer indrukken

Gesprek beantwoorden
Eén keer indrukken

Afspelen/pauzeren muziek
Eén keer indrukken

Volgend nummer
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt

Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer

MULTIFUNCTIONELE KNOP
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Twee seconden ingedrukt 
houden in standby-modus

Twee keer indrukken in 
standby-modus

Eén keer indrukken

Twee keer indrukken terwijl er 
muziek speelt

Drie keer indrukken terwijl er 
muziek speelt
Twee keer indrukken in de 
koppelmodus

Eén keer indrukken

Eén keer indrukken tijdens een 
gesprek

Spraakassistent oproepen

Gesprek weigeren

Muziek afspelen

Eén keer indrukken

Volgend nummer

Vorig nummer

Wisselen van taal

Gesprek beantwoorden

Gesprek beëindigen

Muziek pauzeren

Laatste nummer opnieuw bellen

*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

Twee seconden ingedrukt houden 
terwijl de telefoon overgaat

Twee seconden ingedrukt houden 
terwijl de telefoon overgaat

Tweede gesprek beantwoorden 
en eerste gesprek beëindigen

MULTIFUNCTIONELE KNOP

Multifunctionele knop
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Multifunctionele knop

LED-indicator

Multifunctionele knop op 
de adapter

Koppelen met een 
nieuwe headset 
Houd de knop gedurende 
2 seconden ingedrukt

LED : Flashes blue rapidly 

Resetten van de adapte
Houd de knop gedurende 2 seconden ingedrukt en druk de 
knop daarna twee keer in
LED : Knippert blauw, wordt dan 5 seconden continu blauw en 
knippert daarna snel blauw

Opnieuw verbinden met de
laatst verbonden headset 
Eenmaal indrukken
LED: Knippert elke seconde 
blauw

MULTIFUNCTIONELE KNOP
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* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Bedien de knoppen terwijl er 
geen audio wordt afgespeeld

Controleer de status van de batterij

Aan/uit/volume + knop

Volume - knop

Hoe controleer je de status van de batterij?
Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek 
wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen: 

CONTROLEER DE STATUS VAN DE BATTERIJ
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Extra functies
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Oordop modus:
Gebruik oordopjes in combinatie met de headset 

in een lawaaierige omgeving waar
het veilig is om omgevingsgeluid te blokkeren, 

zoals in de trein.

Standaard modus:
Standaard luister modus voor open-ear luisteren.

EQ-standen

EQ-STANDEN
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Bedien de knoppen terwijl er 
audio speelt

Veranderen van EQ-stand:
Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - 
knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon 
hoort.
*Audrey zal dan zeggen: “EQ gewijzigd”

Aan/uit/volume + knop

Volume - knop

Wisselen van EQ-stand

WISSELEN VAN EQ-STAND
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Headset resetten
Begin met een uitgeschakelde 
headset.

HEADSET RESETTEN

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.

2. Houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" 

zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

Audrey zegt “pairing”.

LED-indicator

Aan/uit/volume + knop
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Volume - knop

3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en de volume - 
knop (alle drie) ingedrukt tot u twee pieptonen hoort en een 
trilling voelt.
4. Zet uw headset uit. De OpenComm is nu gereset en kan 
opnieuw aan uw apparaat worden gekoppeld.

Multifunctionele knop

Aan/uit/volume + knop

HEADSET RESETTEN
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LED-indicator

Aan/uit/volume + knop

Begin met een uitgeschakelde 
headset.

1. Begin met uw headset uitgeschakeld.

2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de 

LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

Audrey zegt dan “pairing”

Wisselen van taal
Uw headset heeft vier ingebouwde talen: 
Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

WISSELEN VAN TAAL
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3. Druk tweemaal op de multifunctionele knop. De talen zijn 
gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.

Multifunctionele knop

WISSELEN VAN TAAL
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Onderhoud
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Als de batterij van de headset bijna leeg is, zegt de headset 
"charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. 
Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te 
laden.De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de 
headset wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator 
verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

Aan het opladenOpgeladen

Magnetische oplaadkabel

Tips voor het opladen
De headset wordt automatisch 
uitgeschakeld tijdens het opladen

TIPS VOOR HET OPLADEN
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Vochtdetectie alarm

Zo werkt het:
Deze headset kan vloeistoffen detecteren, zoals water, zweet 
of regen. Als de headset op de oplader wordt aangesloten 
terwijl deze nat is, knippert de LED-indicator rood met blauw. 
De headset zal dan een pieptoon laten horen. Als dit gebeurt, 
verwijder dan de oplaadkabel, droog de headset volledig af 
en ga dan verder met opladen.

VOCHTDETECTIE ALARM
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OpenComm

Opslag en onderhoud

· Bewaar de headset op een koele en droge plek. De headset 
kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 
45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F). Gebruik bij hogere of 
lagere temperaturen of bij een hoge luchtvochtigheid kan 
nadelig zijn voor de levensduur van de batterij.
· Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, direct 
zonlicht, ontvlambaar gas of andere vloeistoffen.
· Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat u de headset 
aan de oplader legt.
· Deze headset is waterbestendig, maar niet waterdicht. 
Dompel de Headset a.u.b. niet onder in water.
· Maak de headset schoon met een zachte, droge doek.
· Laad de headset niet direct op na gebruik, voor het geval er 
vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
· Als de headset voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het 
beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt 
gebruikt.

Let op
De productinformatie en specificaties van dit product kunnen 
worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, 
zie www.shokz.com.

Waarschuwing
Om gevaar voor explosie, brand of lekkage van giftige 
chemicaliën te voorkomen, gelieve het product niet te 
demonteren en de batterij niet te vervangen, te vervormen of 
aan te passen.

OPSLAG EN ONDERHOUD
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OPSLAG EN ONDERHOUD

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's 
verboden kan zijn om dit product te
gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en 
volg de verkeersregels of
relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw 
plaatselijke regelgevende
instantie.
Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last 
krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen 
wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste 
materialen van dit product.
Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve 
niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie 
rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart. 
Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid 
van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van het product en raadpleeg een arts.
Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel 
die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels 
voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en 
het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel 
voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.
Gebruik dit product alleen met een door een instantie 
goedgekeurde oplader die voldoet aan
de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).
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Bewaar het product op een koele, droge plaats. De 
temperatuur moet tussen de 0°C-55°C (32°F-131°F) zijn.
Laat kinderen en huisdieren nooit met het product spelen - 
kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. 
Als het product per ongeluk wordt ingeslikt, moet onmiddellijk 
medische hulp worden ingeroepen. 
Houd het product uit de buurt van water, warmtebronnen, 
direct zonlicht, brandbaar gas en andere vloeistoffen.
Haal het product niet uit elkaar. 
Als het product oververhit raakt of een beschadigde behuizing 
heeft, koppel het product dan los, gebruik het product niet 
meer en neem contact op met Shokz. 

Let op
De productinformatie en specificaties van dit product kunnen 
worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, 
zie www.shokz.com.

Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter

OPSLAG EN ONDERHOUD
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Uw headset wordt gedekt door een garantie.
Bezoek onze website op 
https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim
voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.

*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw 
beperkte garantierechten.

Garantie

GARANTIE
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Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze 
gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar 
https://nl.shokz.com/pages/support-new 
voor meer informatie!

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN
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OPENCOMM UC

 OpenComm headset & 
USB-A adapter

OpenComm UC 
verpakking

OpenComm UC 
doos

Juridische verklaring 
OpenComm headset/

USB-A adapter

LegalUser Guide

Magnetische 
oplaadkabel

OpenComm UC 
gebruikershandleiding

Wat zit er in de doos

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, 
gebruik het product dan niet. Neem contact op met een 
erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

* Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen 
naargelang het verkoopgebied.

WAT ZIT ER IN DE DOOS
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OpenComm

Frequentiebereik Maximaal Zendvermogen

2400-2483.5MHz 8dBm(EIRP)

Wettelijke en juridische informatie

WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE

CE Conformiteitsverklaring
Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in 
overeenstemming is met de eisen en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van 
toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De 
volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: 
https://shokz.com/pages/policies. De EU-vertegenwoordiger 
van Shokz is  AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC 
Leiden, The Netherlands.
Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk 
vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke 
regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

WEEE-verklaring van conformiteit
Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd 
bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte 
verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de 
volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer 
informatie over de verwijdering en recycling van dit product 
kunt u contact opnemen met uw gemeente, 
afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft 
gekocht.
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WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE

Shokz Loop100 USB-A Bluetooth® Adapter

CE Conformiteitsverklaring
Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in 
overeenstemming is met de eisen en andere relevante 
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van 
toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De 
volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: 
https://shokz.com/pages/policies. De EU-vertegenwoordiger 
van Shokz is Aftershokz Euro B.V., Schipholweg 103, 2316XC 
Leiden, Nederland. 

WEEE conformiteitsverklaring
Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd 
bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Een correcte 
verwijdering en recycling draagt bij tot de bescherming van 
natuurlijke hulpbronnen, de volksgezondheid en het milieu. 
Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit 
product kunt u contact opnemen met uw gemeente, 
afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt 
gekocht.

Invoer: 5V     1000mA

Frequentie: 2400-2483.5MHz Maximaal vermogen: 3.9dbm
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